


  אستاد بخاري www.sindhlibrary.com هي گجرא هي گوال

 1 

                          آفتاب אحمد ٹالپر: كمپوزنگ   אستاد بخاري ـــــــــــــــــــــ
 

  ؤن الئني سنآ الئربيري
www.sindhlibrary.com 



  אستاد بخاري www.sindhlibrary.com هي گجرא هي گوال

 2 

    ٻه אکر    
ڳ كنهن مجموعي ۾ شامل نه مجموعو آهي، جنهن ۾ آيل سمورو كالم هن کان אسنڌ جي وڏي شاعر אستاد بخاري جي شاعري جو אهو “ هي گجرא هي گوال”   ُملي آهي אهو אستاد بخاري جو ئي نصيب آهي، هو شهرت جي جن بلندين کي ڇهي مقبوليت ُאستاد بخاري سنڌ جو مقبول شاعر آهي ۽ هن کي جيكا عوאمي     .ٿيو آهي ُ                                   .حيدرآباد سنڌ  ع2003 نومبر 11  ناز سنائي      .پڑهندڙن جي چاهت جو قدر برقرאر رکيو ويندون كتابن کي ماركيٹ ۾ موجود رکي، אنشا א אستاد بخاري جي سمور    . كتابن جيان عوאم جي دلين جي ترجماني كندو ۽ مقبوليت ماڻيندوب به، אسان کي يقين آهي ته אستاد بخاري جي ٻين كتا“ هي گجرא هي گوال”    .َسگهيو آهي، אن تي پهچڻ موجوده وقت ۾ كنهن به شاعر جي وس ۾ نه آهيِ
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ُمينهن אتر جو، وא ڏکڻ جو، وאس אٺي جو آن،    سڃاڻپ ُُ  نشان پڇو ٿا، مان هان ٿر جو ٿان سنڌي هندي عربي عجمي،     .منهنجو نان،ماڻهو منهنجو نان  ّمنهنجا دوها تتل ڏאٹا، ڏאڍא، تو لئه ڏنڀ  َمنهنجي گونگن گيتن ۾ آ، گگدאمن جي رنڀ،    .ّپورب ڀڑكي، پڇم تڑپي، ڌڙكي منهنجو هان             .سرخ ڦريرא منهنجا نغما، ڦڑكائن گهر گهاٽ  َ אنڌאري ڄاٹيون ـــــــــ ڄاٹيون سوچن جا چمكاٽ،ٻاٽ    .قطرو ــــــــ قطرو ٿي ٹپكن پيا جاچيو نيزي ــــ نوכ  َتارن جي جهرمر ۾ منهنجا جهومڻ وאرא گوכ،    .ميخاني کان مقتل تائين، پڳ پڳ تي پڑال  دنيا، منهنجو نان لکي ڇڎ، ديوאنو ــــــــــ دאنا،    .دولت منهنجي ڌرتي آهي، محبت منهنجو ماڳ  ز وڄايان، رאحت ڳايان رאڳ،سا“ محنت محنت”    منهنجون ڳالهيون ڳاڙهيون ڳاڱيون، سوچون ٻوكيل אنب،  َمنهنجون زيرون، زبرون ٻولي، تنهنجون ٿوڻيون ٿنڀ،    !َ
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   جهونجار/وينجهار
َنينگر، نينگر، نينهن אالڙي نننگر ـــــ ننگر نينهن  ِرאت هجي يا ڏينهن هجي يا ماכ هجي يا مينهن،   ِ ِهان ٿوگهٹجي، کول کلڻ جي هيرهٻكارن ۾   َماٺ مڃان ٿومشك کٿوري، سوچڻ عطر عنبير،    .ُ ِ ِتنهنجا وאر سنوאريم ويٺي، زور وڌم زنجير،    !ُانهن گهري ٿي ٻانهون تنهنجون، تو ته ڏني تلوאرٻ  جانيئڑא چئه، هانء ٺري پئي، كوٺين ٿي كنڌאر،    .منهنجا جذبا بلبل، ڀنئرא، تنهنجا پيار بهار  مركڻ موتيو، ٹهكڻ ٹانگر، حال سلڻ هٻكار،    .چار אکيون אظهار אئين جيئن ميلي ۾ چوڏول  ُتوڙي، تو ــــ مون كجهه نه كڇيو ته به چئودאري چوٻول،    .ُ َ ُمشكڻ موتي، چم چم چندن، سر پر سرهو هار،    .ِتو سان گڎجي جهومان، ڳايان، قهرن ٺوكيم كير  َ ُ ُ ُ                 !ُوينگس جو وينجهار אال مان، جو كيس جهونجهار  ُ
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  دوهن جو كو دنگ؟
ِسوچ ــــــ سمنڈ ۾، ٹوٻو شاعر سونجهي سچ سپون،    .منهنجي جند جبل پر جاني تو بن ڀوڀر ڀور  َكو دم ساگر كو دم صحرא، هي جي دل جا دور،    .ِپيهي ۾ پاتار وڃين يا אڏري ڏي آكاس  پڑهي ڏس دل جا دوها، بي حد آس، نرאس،دوست،    ُ ِمعنى ـــــــ موتي كن كن ۾، كي سکڻيون سنڍ سٹون  َ َڏک ـــــــ سک گاڏي هلندي رهندي جيتر جيون، يار  ــــــ من دوهو ريل جون پٹڑيون، گڎ، پر ڌאروڌאر،دل ـ    .َ ِسج ۽ سچ ته جٿ كٿ روشن، قدرت جو شهكار  אولھ ـــــ אوڀر لمبو دوهو، ساهت ڄڻ سنسار،    !ُ ّ                     ديد ۽ دل جي دنيا وאنگر دوهن جو كو دنگ؟  َآدجڳاد אستاد بخاري، אندر جو آهنگ،    .ّ
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  ُسهڻا سپنا
ُسپنا سچ پچ ماڻي سگهجن، پورא بنجن پور،    !ُمنهنجي دل جي ڌرتي تي كي مركي پيا مهتاب  ُچيٹي رت جي چانڈوكي ۾ خوشبو جهڑא خوאب،   ُجنت جو هجي ها منهنجي تون به هجي ها حور  ُ ِسپنا جيكي سر ۾ سرجن،  אهڑא تهڑא كنهن به نه جهڑא، کوٹا، کوکا خوאب،    .ّ َسرڳ نرڳ بي سپنا، جڳ جڳ آدم ـــ آر،    .َ تر ۾ تيج نه تابِ َ َڊوڙ يا کوڙ خيال خال ۾، אڇا ـــــــ آس ــــــ سوאر  ُ ّ ُپوکيم پاليم جيون ــــــــ سپنو، אلري موت لڻيو  ُتاڻڻ تاڃي، پرجهڻ پيٹو، پئي ٿي پيار אڻيو،    .ِ ِسهڻا، سرها، مٺڑא سپنا، تنهنجا عكس حسين    .ِ ُ                     .سڀ كجھ آهين سپنا، هكڑو ساڀيان كينٻيو تون   !ُ
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  . . .دل ته چوي ٿي 
َجڳ جڳ جيئان، موت ڏياريان مات،: دل ته چوي ٿي   ُ ّمينگهه هجان ها، برسي، برسي بر كريان ها باغ،    !אيڎو قرب ـــــــ كمال كٿي، هي حاضر جهڑو حال  ّپورب، پڇم ورڇيان محبت ـــــ مال،: دل ته چوي ٿي    .ُ، پي ۽ پياري، ماريان مونجھ مالل“جيئو، جيئڻ ڏيو”  پيلو، نيلو گول بنايان الل،:  ٿيدل ته چوي    .موت وتي ٿي كاتيون اليون كاسائي جي كار  ُپيار هجي ٻيو تنهنجي سونهن ــــ سنوאر،: دل ته چوي ٿي    !ِو אستاد بخاري، אيڎي آڻيان ڏאتكاٿان، א  ُ                       !ُهكڑي سونهن هجي سيني ۾، هوندא هيج هزאر  محبت ري مزאر بخاري، محبت ساڻ بزאر،    .ن ها دאغّسج هجان ها، אوندאهي جا روز ڌئا  َ
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صدين جو سرچا  
  ،سونهن ۽ نيهن جي ديد ملي ٿيو صدين جو سرچا  ،ِساگر אٿليو، صحرא وهنتو، لهرن ڇاپي ڇاپ  تنهنجي منهنجي طوفانن جا مند ڏٺا ميالپ،    .ري جي دريا ۾ طوفانאهڑو جهڑو אونها  جوڀن، جوڀن ساڻ جڑيو ٿيو جوش ڀريو جوالن،    رڳ رڳ مان آالپ אٿيو، ٿيو پڳ پڳ تي پڑال.    ،ـــــــڏאڍو אوکو آهي ٹانڈي  تاسو بوسو، الل ڳلن سان كيئن كري برتا جي، پائر تي پرڀات،    ! پاري جو ٹكرא ُمنهنجو سرڳ ۽ نرڳ رڳو آ، تنهنجي مرכ ۽ گهنڈ  َمان پل ـــــ پيئڻو، مان جڳ جيئڻو، مون لئه سرכ سمنڈ،    .ڀٹ تي برساتِعضوא تنهنجا، بوسا منهنجا، ڀٹ   ڀوري بت تي جوت بتي.                      
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  باهه، كپاهه  
                    .ُتنهنجي ساڀيان سونهن بلي هي منهنجا خوشبو خوאب  َאرپيم تنهنجي پيار אمر کي پنهنجا قرب كتاب،    !منهنجي چانهه ۾ تون ته وجهين پئي کلندي کلندي کنڈ  چنڈ؟پنهنجو چاهه چكور چوאن ڇو تنهنجو چهرو     .۽ ٹيون تاڙي ورتو تارن، چارن ۽ ٻارن چاهه  هكڑא شاهد دل جا دهكا ۽ ٻيو عشق אٿاهه،    .منٿ جو ساگر، كنهن جي دوزخ كاوڙ سامهون ڦهنگ  عشق وڏو آڙאهه، كڎهن آ، تندرא تي ڄڻ چڻنگ،    !آڙאهن ۾ كيتر وٺندو، كنهنجو پيار پناهه  باهه، كپاهه،تو کي، مون کي ماڻهو چوندא آهن،     .مون کي موکڻ אيندي آن تون، باک مهل جو ماכ  ڏينهن تتي جو تو لئه ڏوريان، ٹاكيان منجهند ٹاכ،  
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ياد ته هوند!  
ِتون ڇا منهنجي من ۾، بر ۾ کلندو ٹلندو باغ  مان ڇا تنهنجي دل ۾، شايد چنڈ אندر جو دאغ،    .ِتنهنجون يادون تڑ ڏي موٹي ڄڻ ته ڳئن جي کير  َزبر ۽ زير،: َي جان گونجي، الر َهك هك لفظ ٹل    .ِكرڻي پيا ماכ ڦڑא ها، پياريو هو رאبيل  !ڇا ته ٿيو هو گهوري، گهربل محبت جو منهن ميل    .ِرڳ رڳ ۾ دن رين ڦري پيو سجني ساڳيو سا  !ِياد ته هوند، صوف کڻي تو کلندي آکيو کا    .كوچ نه هو فردوس مگر مون سمجهو ٿي فردوس  ر ۾ تنهنجي ڀر ۾ ويجهو ويٺو هوس،گهتنهنجي     .منهنجي من ۾ ميلو، جهولي چاهتجي چوڏول  بلكل كول אكيلي ويهي، ٻوليا تو جي ٻول،   ِ َ.                    
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  هك رאت
ِرم جهم رم جهم برسي مٺڑي بوسن جي   ڇا ته אڱڻ تي بادل، کنوڻيون کيڎيون ساري رאت،    .ويندي ويندي يار אسان جي عمر ونگي هك رאت  جڳ جڳ جا جذبات کڻي אهڑي ته لنگهي هك رאت،    .َوڇڑي وئي پر چمڑي وאنگر، روح کي چنبڑي رאت  ُجهولڻ جهومڻ، موجون ماڻڻ جي هو هكڑي رאت،    . رאترڳ رڳ ۾ پئي نينهن نچايو عمر سڄي هك  جيوت جي سنگيتن جهڑي جهانجھ وڳي هك رאت،   ِ                     .چاهت آهه ته چيٹ لڳي ٿو پوهه، كتي، ويساک  ُڏينهن تتو ڄڻ صبح ٿڌو ۽ ڀنڀ سمهڻي، باک،    .ِڏيڎر، تڎيون، چٻرא، چمڑא باتيون ڀانتين ڀانت  ڏينهن تي آهي شينهن گجي ٿو، رאت به ناهي سانت،    .برساتِ
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  صدين جي ساڃاهه
َکاڌ زهر خمار ۾، ساري عمر خيام،    .ّجنت، دوزخ زندگي، سانجهي، صبح قيام  پنهنجا جذبا مقتدي، پنهنجا عزم אمام،    !وت جي دم دم كيڎي دئونسجيوت، تو کي م  سالو سال بهار سان، خزאن تنهنجي کئونس،   ُ کي، سركيم سرهي ماכ،ڀاكي پاتيم باک    كيتر ٺهندא ٺاٺ هي، كيتر رهندא ٺام؟  :ٻالي ڀولي صبح کان سوאل پڇيو هي شام    .منهنجي אنوکي سوچ جا تو کي رند سالم  ُ           .پنهنجي پل جي پريت کي صدين جي ساڃاھ  وک وڳک لک لک كاروאن، אوسر جاري رאهه،    .بوسا، ڀڻكا ڀنئر جا ساهن جا سنگيت  جھومي جھومي صبح جو گل گل ڳايا گيت،    .تنهن کانپو ڌرتي تتي، ٹامون ٿاڻا ٿاכ  ُ
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  تاسارو ـــــ درياهه
ُآهه אڏאم،نيڻن سان گڎ ننڈ جي، אيڎهن      َאوسيئڑي جي آڳ جي، ويجهي ناهه אجهام  ِ َسور سمهائڻ كاڻ ٿيون، ننڈون پڑهن منڈ،    .دل ۾ آڳ ڌڳيم پئي، نيڻين ننڈ نه چين  ويليم فا ڳهي مٿا، ڳيتيم ويليم ٹين،    .ِ َאکڑيو زخمن جا پون کامڻ ساڻ کرنڈ  ُ                   !אديون منهنجي زندگي، تاسارو ــــــــ درياهه  אحمد شاهه ۽ عشق آ، אونهارو ـــــــ آڙאهه،    !نالو ٿئي א جو אچ אو אطمينان  سوچي سوچي ٿي پئي بيچيني بيمان،    !طمينانسانوڻ جي برسات ٿي، אچ אو א  بيچيني بيبان ۾، تاسارא طوفان،    .ُ
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  جادو ناهه دאدو
ُمون کي تنهنجو سور آ، ناهي كو ناسور،    .جيئان پيو אيئن جيئن، جركي پيو جاپان  ُهيرو شيما هان ۾، ناگاساكي كان،    .صدين جوڙي سنڌڙي، אڄكلھ آ لبنان   منهنجي جندڙي گهنگهر جا گهمسان،جيڎيون    .َدאدو ناهه پر باهين ۾ بيروت  ُروڊ بکيا رאكاس ۽ ڀتيون، جهڑيون ڀوت،                       .پاليو تنهنجي پيار کي چهرو چمكي چيٹ  ُدک ـــــــــ دريا جي پيٹ ۾ هي دل ننڍڙو ٻيٹ،    .سمونڈ ۾ אنڈمان، نكو بارسوگهو جيئن   منهنجي دل ۽ ديد کي پكڑيو پيڑ אپار،    !منهنجي سجني سنڌ آ، ناهي سينگاپور  ُ
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  ِهك سٹ سرتي، هك سٹ ڌرتي
ِهك سٹ سرتي، هك سٹ ڌرتي، دوها پوتم هار،   َ ڌאرאن سور،سچ پچ پنهنجي ڌرتي توڙي سرتي    .جيڎي جي لئه، جيجي جي لئه، ساهت جا سينگار  ِ ُאندرאن אڌما، ٻهرאن ٻڑكا، آرאن پارאن پور  ُ َتتي ڏينهن تال ڏي ڊوڙون، تاسا ڌڻ، ڌنار  تانگهون ۽ مان تيئن ٿا تاڻيون تو ڏي ڍولڻ يار،    .ُ ُتون به پري کان ڇركي ڀركئين، אلريس آ אدאس  ُهكڑي پک ۾ پير رکن كيئن پورنماس، אماس،    .ّ ِ َ                       !سوريون صور زمانا، بيٺو سوچي אسرאفيل  ڀون تي روز کڻي بم گوال אتري عزرאئيل،    .كنهنجي تن تي كڑكن ڦٹكا، نظرن ۾ نيپام  مكا، אک ۾ جركن جام،َكنهن جي كن ۾ ڇيرون ڇ    .ِ
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  حيال، هيج هزאر
َسمجھه אكيلو سور نه مون کي، אدم، عزم אنبوهه،    .ّدאئم آدم ذאت، زمانو قائم حي قيوم  ُسمجھ אكيلو سور نه مون کي، حيال، هوش هجوم،    .رگهر گهر دوست دوאئون ـــــ دאرون، در در درد ـــــ ڌكا  ُسمجھ אكيلو سور نه مون کي، حيال، هيج هزאر،   ّ ُهن دنيا جي دل ۾ هلچل، بڀر ۾ بحرאن  ٿر تان نكتا، ڊوڙي پهتا دڳ دڳ تي دوفان،    .َبوندن مان ئي بڻبا آهن آخر، سمنڈ אٿاهه  قرب كڻيون تو كٿيون ناهن، وאهيون، وאهڑ، وאهه،    .َهكڑא هيج حبيبن جا ٻيا تنهنجا ڌرتي توهه  ُ                     .ُكوڙ قهر سان شور بغاغو، خير אڳيان خاموش  ساڄي هٿ ۾ جوشهجي ۽ کاٻيهٿ ۾ هوش،    .َّ
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  ُتنهنجو منهنجو سنگ
ُكارو سنجهو سرء جو، ٻوڙא، كهٹي ٻاٽ،    .ُجلوא، جذبا روشني، ڀاكر، ڀڻكا الٽ  ِسهڻي ساهڑ سان ملي، ٻيلو گهاٹي ٻاٽ،    .صديون ڏيندو سوجهرو تنهنجو منهنجو سنگ  אوندאهي אڌ رאت ۾ چانڈوكي אنگ אنگ،   ُ َ ُجگنو אڏرن جهنگ ۾ چمين جا چمكاٽ  َ ُ.    ،ُكرڻو كرڻو چنڈ جو تنهنجو عكس אها ِ ِ  ُڇولي ڇولي سمنڈ جي، منهنجو سمجھه ڇها ُتنهنجي منهن تي مرכ جا موتيا، مگرא ناچ،    .ُمنهنجي دل جي ڌرتتي ماڻي مند ملهار  ها وאر،ُويڑهيم كاڙهي هاڙھه ۾ وينگس سر    .ُ ّگفتن ۾ گلدאن تون، بدن ۾ بستان،    .منهنجي دل ۾ سوڀ جا نعرא، باجا ناچ  ُ ُپن پن تان ٻلهار مان گل گل تان قربان  َ ُتارא، كينجهر ۾ كنول، چمكي ڊونڈي چنڈ،    .تاس، صرאحي، جاممنهنجي من ۾ تانگهه يا   تنهنجي منهن تي شرم يا هاڙهه شفق ۽ شام،    .َ     .جهومون ڇولين جهول ۾، مون تي تو تي منڈ  َ
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َسيني ۾ سانڍي رکان، ديدون تنهنجون دنگ،    .هوري هوري پيو کڻان ساهن ۾ هٻكار  نهنجي بو بهار،سيني ۾ سانڍي رکان ت    .منهنجي رت ۾ رقص كن روزאنو هي رنگ  آرس ڀڃندي אنڈلٺ وينگس تنهنجا אنگ،    .چمپا چهرو ٿي پوي تنهنجو الل گالب  ّسوچي، چرچا ٿو كريان، الهي لڄ حجاب، ُ َسركيو سامي ۾ پيان، ٿوري ٿوري رنگ  ُ ُ ُهوندو كهٹي لحد ۾ ڏאڍو گند غليظ  سيني ۾ سانڍي رکان، تنهنجو لطف لذيذ،    .ُ                 .و رهان، ٿئي يا ٿئي نه قيامُאن سان אوريند  ُسيني ۾ سانڍي رکان، تنهنجي سونهن تمام،    .ُ
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  دوها) متفرقا(אلڳ אلڳ 
ُڄڀ چمان ٿو تنهنجي، منهنجا ڳائين ٿو تو    .عرشن جا אيوאن گهمائي، هي جو آهي هوش  ساگر تي طوفان نچائي، جي ٿو چاهي جوش،    .آ אدب ۾ سوگهو جيئن هو شيشي منجھ شرאب  ُعشق אٻهرو آهي، هوندو ڇلكيو شوق شباب،   ّ ُتنهنجي خوشبو باد صبا ٿي مون کي ڇهي ٿي ميت  ن گيت،ِ ِسرها گفتا، مٺڑא بوسا، جلوא، جذبا کنج،    .ِ ِجاني پوريون كيئن پون جو مون وٽ אندريون پنج  ُ ُتنهنجي هك هك אنگ ۾ آهن، سو سو پورنماس،    .َ َ ُجي يا منڌ،ُنيهن نشيلو آھه אڳيئي، منڌ ه    .كاش هجن ها אڄ كي مون وٽ، كوڙئين هوش ــ حوאس  َ َپيار אسان جو جٿ كٿ ساٿي، پنڌ هجي يا هنڌ  َ     .بعضي پيهي پنهنجي تر ۾، جاچن پنهنجي جند   هند،بعضي سوچون سئر سفر كن، رشيا، پرشيا،    .ُرمز به منهنجي رאڳي، گهورون گهرא گهرא گيت  سونهن به تنهنجي سازي، سوچون سانتيكا سنگيت،    .رאتين ڏينهن جي ٿي ركجي تو سامهون رفتار  ِتنهنجي ٹور ٹلڻ ۾ آهن محشر جا آثار،    .َ
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ّنت نت روشن سورج جان كر، همت אستعمال،    .ًمير ۽ پير אمير عموما، باقي قوم فقير  אهڑي قومي جذبي تي ٿو، ٿو كي روز ضمير، ِ ُكنهن كون حاصل باغ بهارאن، كنهن كون كيكر،     .َكيٹي کان كشمور سمورو ملك ڀريو مهرאڻ  ُٻارڻ، گاج، ملير مسي ويون، كينجهر، منڇر ساڻ،    .ّئن ٿا پر، هوش ۽ همت شرطمات مسئال کا  جيكو جا به سزא ٿو لوڙي، گيسر، غفلت شرط،    .بعضي بجلي ٿي كڑكي پئه، بعضي ٿي ڀونچال  ِ ُ
ُما ڄڻيندي پٹڑي كنهن نون ڀاڳ نه ڏيندي ونڈ”  َكنڈ،   .آ ٻڌאن پيو אکڑين مان ئي אندر جا آالپ  َتنهنجي چپن تي كجھ نه كڇڻ جي אڄ ڇو آهي ڇاپ،    .ُروپ چمي پئي، پيئي شبنم پيارگل گل تنهنجو   َپوپٹ پر تي آس אندر جي ساجهر صبح سوאر،    .عمر رسيدو هوندي آهيان سادن جو سردאر  ُحال پڇي كو کولي ويهان، جيئن كو ٻولي ٻار،    .ُسڀ سان אوريان سور אئين ڄڻ سڀكو منهنجو يار  سوچ ورهايان مصري وאنگر سمجهان عيب نه عار،    “.ٺو هو سهڻي، سرتي، ڇا ته ڏٺو ميهارڇا ته ڏ”  هن چوڻي جي وچ ۾ آهن אچرج جا אظهار،    “.ُ
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َجلندي جي جي باهه وجهي پئي جوهه وچان كا جهات  تنهنجي تن تي تاڻ نه تابش، وאئي كا به نه وאت،   َساڳئي تر ۾ رلجي رهندي، مٹ سٹ ڊيل ۽ مور  رنگ رنگي ماحول برאبر، پر كجهه طبعي طور،    .ئين ۾ ديد نئين سان تو سان سينڌ سڃاڻدور ن  تنهنجي مورت ميرو پربت، منهنجي پريت پرאڻ،    .هو شاعر אستاد! كير هيو؟ ٻيو كهڑو هوندو  ُدردوندن وٽ سنهڑو نوكو، نودن جي در ناد،    .ُكنهن کٹكي جي کڑكي وאنگر منهنجا خوאب خسيس  كنهن جهرڻي جي نغمي وאنگر تنهنجا ناز نفيس،    .جهڑא چار ڏهاكا جاني، تهڑא ٿيا چاليهه  هه،چار אکيون ٿيون تنهنجون منهنجون، تن جي ڇا تشبي    .ُ َ ِڀٹ ڀٹ سينو تاڻيو، سامهون   كنول كنول كر چاتو، آڏو آئينو كينجهر،    .ٹهن پيا، ڍڍور رنڀن پيا، سهكيو كاٿي سورمور   نكيو ناهي چور،ؤنكي بيٺو، چؤڀاڳيو جاڳيو ڀ    .كانگ“ ٺيك آ ٺيك آ”كٻرين ٹيكو ڇيڑيو كن پيا   چمڑن چين چين كئي نه مالئي، ٻانگن ككڑن ٻانگ،    .َ   .“كوڊכ، ياشيكار”ِאڄ كلھ ٿي پيون كلكون آهن   كافي ليکك هاڻ كڍن ٿا خاكا ۽ ليكا،    .كارونجهر“ كوڊכ”ِ
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  ساقي؟ قاتل؟ ميكشو، كوٺيو جيكو نام،    .جيئن ٿي کهنبي باک مان چمكي سورج چيهه  :אڀريو شوق شباب مان، شاعر ڏي تشبيهه      .پهاڙوאرياسي بيبان تي، پاڻي ري   ڌאرאن ڌيان دماغ يا بنا ڀاڳ نرאڙ،    !آدم عاليشان تون کوکو ٿي نه خسيس  !ِعالم جي آسيس ٿي، كوهه كرين ٿو كيس    .رڳ رڳ رکجي روپلو، دم دم دريا خان  هر جا گهرجي حوصلو، هر دم ڌرجي ڌيان،    !َآمر تو پئي אنڌ جي אيڎي تاتي آس  َ אنگ كيئه אنگاس،پوتيون، پكا بامبٹيون،    .َدشمن ڊڄڻا هانو ۾ كائي جي ديوאر  گفتن ۾ فوالد ها، قد بت ۾ كهسار،    !محبت، نفرت پاڻ ۾ كيڎي سينڌ سڃاڻ  كڎهن ڏאڻ كمال جا، كڎهن ويڻ وڏאڻ،    .ِديد ۽ دل تي دنگندא، يار ته آهن يار  َسهمي آهن سنگندא، گهٻرאئي אغيار،    .، چمكي چمكي گود وجهان ها باغچنڈ هجان ها  ڀون هجان ها، ڀاكر پائي ڀينگ كريان ها باغ،  
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َאيهو پيئو ميكشو אٿو آب حيات  ِچكيو אمرت آب مان، منجھس آهه ممات،    .ڇو ٿي لڑكين ٻوڏ ڏي، ڊوڙج جيڎي جي  ! نه ٿيِمٺڑي منهنجي زندگي، زوري زهر    .پيئو جيئو ميكشو، ماڻيو شوق، شباب  ڏوھه ثوאب،: عيش، عذאب ڏئي، ناصح: ساقي    .جيوت موت تري تي، جو ٿا كوٺيو جام َ ِ َويهان ٿو ڀرسان אچي، ساهه ڇهن ٿا ساهه،    .تاڻي چقمق تار ڏي، تنبي אن ڏي تار  تنهنجي نيڻ نهار سان، منهنجي نيڻ نهار،    !معشوقو، كيڎو جلي، شمع ڏيو شاباس  َمشتاقو، مركو ڀلي، پروאنو ٿيو پاس،    .متوאلي کي مارفيا، هيروئن جي ٻاڙ  ِمنهنجي من کي جان من، تنهنجي تن جي تاڙ،    .ِ َهي ٿو شاכ سهي وڃان، ساهه ڇهن ٿا ساهه،    .سمجهان ٿو سهڻا وچان آهن سمنڈ אٿاهه  ُ ّאندر کورو عشق جو، بڀر ڀ    .آ مري وڃا چاهه چمن جي چاهه: مونچو  ُ ُٻکيم ڀورل باک کي، چميم سانول شام،    !אٿلي پئي آڙאهه ڏي، دل کولي درياهه  ڑكا باهه،ُ ُ  
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ُتون ڇو ميڑين אڀ، ڀون، سوچين آدجڳاد  َكاني جيڎא آدمي، پل کن تنهنجا پاند،    .ساڳئي لطف لذيذ لئي، تڑپيس عمر تمام ُ                                                 !و آند نه پاندسوچ نه אنت אٿاهه تي جنهن ج  کيڎ چمن ۽ چنڈ جي رאنديكن سان رאند،    !ُ
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  وجود
  ،وجود  كندي אکئين مون ڏٺو،  سانجهي صبح سجود،    !אوسو هوندس آن  َجر ٿر جهڑو ٿانئڑو،  هاڙهي جيڎو هان ِتنهن کان پو كي كين  جيتر جيوت جوت ۾،   بين،كرشن، رאڌא،    .كاڇي جا قصبا  אهڑא جهڑא سادڙא ــــــــ  ِجي، منهنجا جذبا،    .ِوو سو هي.                          



  אستاد بخاري www.sindhlibrary.com هي گجرא هي گوال

 29 

  !گهوڙא ڌאڙيال  
َپوپٹ جي پر ڏي،   ُڇركايم ڌوڌو  ِپرڀايم پئي پاڻ کي ــــــ  ُكوئل جي كوكو،    .ُڌوڙيو ٿيو گهر ڏي  گهوريم بيٺي غور سان،  َ ُ ُباک ڦٹي، خوشبو،    .ِ                         !!گهوڙא، ڌאڙال  سهرא، شرنايون، خوشيون،  ن جي ويال،ُالئ    .گندرف جي بدبو  ُگهر گهر ۾ گهسجي وئي ــــــــ  َ
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  ٹيڑن ۾ ٹڑكاٽ  
َٹيڑو ڏيئن ٹاڏ،    .بي پاڙא بي گهر  توڙي آهن توڙ کان ــــــــ  ٹيڑن کي ٹيڳر،                           .َאوندאهي جي آٽ  ن زورن سان ڀڳي،ڏאڍ  ٹيڑن ۾ ٹڑكاٽ،    .الل صبح جي الٽ  ُجيتر پهچي جو ۾،  ِٹيڑو تيتر ٹاٽ،    .َآڏو אيندن ڀاڏ  ڍאرون ڍورون جان مگر،  ِ
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  جنهنکي عشق لڳو
َكوهه ڍكيو كاڇو،                             .ڀيلو خوف ڀڳو  ،جيڎيون، אن جي جند مان  جنهن کي عشق لڳو،    .پنهون پوكاريو  سسئي ڊوڙي سامهون،  كيهر گجكاريو،    .پنهو جو پاسو  سسئي سمجهو ڇرכ ۾،  ِڇپ ڏنو دאسو،    .ُپنهون جو پاڇو  ڀوري ڀانيون ڀينرو،  َ
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َپٺيان ٿوهر، אכ،    .ِٻوڙא، جي نه ٻوڏ  َپوكاريان پئي ڏير ڏس،  !ڏونگر هيڎي هوڏ         ُאيڎو پڎ نه پهاڙ    .אڳيان سوڙها لك  ّمٿان لكون هاڙهه جون،  ُ                                 .ِتنهنجي سر ۾ ڦاڙ  منهنجا پير پٿون ٿيا،  !َ
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  ّهمت  
ّتو ڇا ڄاڻي چچ،  َپڇج سهندي پچ  مامرא،منشي، محبت   َ ِهمت ئي هك ٹك،    .ّجيكا وٿ وڻي  جوکم ڏيندي جند کي،  ِوڌندي وٺ کڻي،    !ِمبارכ ٿئي مير  سونيتي جي سونهن جي،  تو چاتي تصوير،    .ُ ِ ِسكيو ويٺو سك  אٿئي عشق عالج نه ته،  ّ ِ.                        
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  . . . ِسٹ ڌאرאن   
ِسٹ ڌאرאن ٹه ــــ ستا،   ّككر، كوهيڑא ٿيا ـــــــ  !كهڑي قيامت ير    .قاضي قاضن زور  ميرאن مهدي ملك ۾،  َترخانن جو دور،    .ٻولي نيزي پاند  قيدي تنهنجي قوم ٿي،  َشاعر، رهندين رאند؟    .ِنر ـــــ ناري نپٹا  يئن ــــــــٻئي جي گهر، بي گهر ج  ِِ                         .كانڀو، كارونجهر  َ
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  َآس ئي آس
ّآڏو אيڎي אڇ تي ــــــــــ  !ُאو אجهڻا אحساس    .ٺڳ ته نه هئس אهڑو  ِپاڻ ٺڳيان ويٺو مٺا،  ُאڳ ته نه هئس אهڑو،    !ڇاڻي ۾ پاڻي  ڇو אوتين ويٺو אڃان،  سکڻي آکاڻي،                             .جيكا ناهه نرאس  ِאها آس א آ ـــــــــ  ّאال، آس ئي آس،    َאٿئي ڇا جي آس؟  َ
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  چاهه  
ِمهڻا، אٺو مينهن،    .ُאندر جو אوندאهه  صدقي تو تان سوجهرא،  ُچريو ناهي چاهه،    .نجي سارو ساههپنه  ُگهوري هكڑي گهور تان،  چريو چئبو چاهه،                           .ُصدين جي سرهاڻ  ُجڳ جڳ جو ميٺاج آ ــــــــ  تو سان ڄاڻ سڃاڻ،    .وهنتو ننگو نينهن  نك تي،ؤَچهكي ٻهكي چ  ُِ
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َڀون ڀڀڑ ُ  
َپوپٹ ها يا كرپ ها ـــــــــ  ڦٹجي، ڦڑكياسين،    .، ڦڑكياسينِڦاٹي  َאوٿر ۾ جهنڈو جيئن،  رهندو ڀڑكياسين،   ّٺوكن كوسي لك کي  َٿوهر روز ٿڦڑ،    .نكري ويا زوزאٽ  لوڻن مان گهر گهاٽ جي،  َٺوكي دور چماٽ،    .َپل پئي پكڑياسين  َ ُ                           .َ۽ پو، ڀون ڀڀڑ  ِ
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  ڏאت  
ِپد پد אندر ڄڀ رکي،  ِڇركين ٿو ڇا ال،    .كاٹائن ٿا ٻاٽ  تارא ٻاري رאت جي،  پنهنجي پنهنجي الٽ،    .التپنهنجي پنهنجي   كوئل، كڻڇي، كان جي،  ڏאت نه ساڳي ڏאت،   َ َ  ِمئي کانپو مٹ،    .لفظن مان ڳالها ّچٹيئي جيكي چٹ  شاعر رهند شهر ۾،  ُ ِ ِ.                        
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  منهنجا ساٿي
ّٻوجھ جو آهي ٻج  ّسج אهو جيكو،  ّمنهنجا ساٿي سج،    .رאت غمن جي تات  رאت لئي ڇا چئجي؟  ڏينن جي سامهونر אت،    .ڏينهن ته آهي شينهن  ڏينهن لئي ڇا چئجي؟  منهنجا ساٿي ڏينهن،    .ُكوڙ جي منهن ۾ ڌوڙ  كوڙ لئي ڇا چئجي؟  ن كوڙ، سچ جي سامهو    .ّسچ ته بيٺو نچ  سچ لئي ڇا چئجي؟  منهنجا ساٿي سچ،   ُساٿي سونو هس،    .خود אوندאهو کنڈ  چنڈ אهو جيكو،  سج جي سامهون چنڈ،    .ُ ُسون کي كانهي كس  سون لئي ڇا چئجي،  َ َ.  
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ُسون جي سامهون مٺ،   ُمٺ نه ڀلجي وٺ  َمٺ لئي א چئجي،  َ ـــ  ُمنهنجا ساٿي هنج،    .سي ته نه پنهنجا سيڻ  جيكي نكتا ميڻ،  لوهه جي سامهون ميڻ،    .كنبندو آهي كوهه  لوهه אهو جنهنکان،  منهنجا ساٿي لوهه،    !َ َسمنڈ جي سامهون אڏ،      .ُگهوڙي وאرو گھنڈ  ڇولي ڇولي کي ـــــــ  منهنجا ساٿي سمنڈ،    ٻگھ جو كهڑو אگھ؟  ٻگھ به پکي آهي ــــــ  هنج جي سامهون ٻگھ،    .آهه گڻن جو گنج  ــــــــــــــهنج پکي جيكو ـ ّאڏ ڀال آخر ــــــ  َ ّڏيندي كهڑي تڎ  َ َ.    
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                                        .هنجي منهنجي جندتن  سنڌ ته سچ پچ آ ــــــــ  منهنجا ساٿي سنڌ،
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  ُكهڑي موسم مند
                                ………  .ِروز ڏين رهڑون  و بنا،ِهيرون، خوشبو ت  َچهڑون،: چانڈوكي  .ڍאئو هجي پيٹ  جاني ليٹي جوٽ تي،  چانڈوكي ۽ چيٹ،    .محبت، موج ـــــــ متي  جھجھا هجن کير، ڀت،  َكوجهي ناهي كتي،    .ُجڎهن تڎهن منڌ  ِماکي مصري کان مٺي،  ُكهڑي موسم مند،  
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  چي ـــــ چي
ُچانڈوكي، چم چم،   ُهك ٻئي ۾ گم سم  عاشق ۽ محبوت ٻئي،   ُ ُچهٹي چاهه چميم،    .ٻنهي کي هئي ٻاڙ  سڄي مهيني مانگهه جي،  بوسن جي بوڇاڙ،    .ُ                             ……………    ! پوپٹڑאنيال  رאبيلي رخسار تي،  جوشيال بوسا،    .هر هك گهير گهميم  جاني تنهنجي جسم جو،  ُ
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  الري ۾ ناري
َچكي ڏندين چپ،    .َمنهنجي دل جا ٹپ  ِتكيندي مون ڏي، هتي ــــ  َهو پئي چكي چپ،    .بينسر ٻولي سان  الري ۾ هك نار جي،  ويٺي وندريس مان،                               …………    !حالت هئي هيڎهن  َترڇو تكيئين شوق سان،  َڏندين كتري ننهن،    .َبيٺي بوسن جي لپ  אکين، אکين کان گهري،  َ



  אستاد بخاري www.sindhlibrary.com هي گجرא هي گوال

 45 

سيارא، سي  
    جاني منهنجي جهول ۾،  !ُسڻ אو سيارא، سي  نچ آئين جي ِجي ِسڑ ساڙيندڙ سي    !ههڑي همدردي  َكوڙو كوڙي سان جڑتو،  سياري جي سردي،    !ِ ُ َسي، لري سر سر،    .ِسينا ٿئون سگري  ٹانڈא ٹانڈא آڱريون،  !َ َ ُ                           …………    .كمبل ۽ هيٹر  ن،ڀاكر ۽ بوسا אٿئو  ِ
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אتر وא  
  ويري ٿي آهين وريو،  !א تون אتر وא  پرماري پڑال.    ،ُوهرא אتر وא ُאوريكون אليون کڻي،  ُאتر کان آيون،    .منهنجي جند جئين  ُگهسجي ناهي گهيربي،  אتر وאء אئين،    .ُگهليو ڏين ٿو گهاء  جهليو ڏين ٿو جهرڙא،  ِ                             ………    .پيليون ۽ سايون  ُ
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  جهولو
َرولو، پاڳل لك،    .رهزن رאنڀوٹا  َهڻندא وتن هانو کي،  ُجهولي جا جهوٹا،    !ُهو ته ڏسو، بيهو  ُڏאمر אڏريو ڏنڀ ڏئي،  جهولو چاليهو،    .אوٽ نه كو אولو  وڻن هيٺان وينگسون،  جوال جو جهلو،   َبادل هڻند ٿك  ساڙين ٿي ساڻيهه کي،  ُ ُ.    ………                              
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  مامرא
                              …………    .ڌאڙא، אغوא، جاچ  ڌرتي ٹامون، مامرא،  ِٹي وي ڊرאما، ناچ،    .ڳوٺاڻن ڏي آڳ  شعال بڇيئه شهر کي،  ڳارאئين ٿو رאڳ،    .ِگهرين تڑين گهنڈ  كنين وڄن قهر جا،  نيڻين ڏين ٿو ننڈ،    .منڈيندين ماتام  جيڎאن كيڎאن مون مٿان،  آڇين ٿو آرאم،  
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سودא  
َپد پ                                 ………    .دنيا جا درياهه  ڊوڙن سمنڈن ڏسي سڀي،  گولو آهه گوאهه،    .ديدن سان ڌوئان  مان ٿو دل جي درد کي،  كاٿي ٿو روئان؟    .پل پل منجھه پڑא  دل ٿي چئي جڳ جڳ وجهان،  ِجيون ساڻ جڑא،    .َصدين جا سودאو  אڄكلھ تنهنجي نظم ۾،  َد ۾ پڑالو،َ



  אستاد بخاري www.sindhlibrary.com هي گجرא هي گوال

 50 

  وچ تي ــــــ  
ُאوڀر کان אوٻر  وچ تي کيت کجور جا،  אولهه کان אوٿر،    .هيڎאن كان كان كانگ  ُوچ تي كوئل كوכ كي،  ُ ككڑن ٻانگ،هوڏאنهن   ُهيٺان پٿر پڑ،    .ِ تڑ ڏي تركڻ گپ  دڳ تي ڊوڙن نينگرא،  َگهر ڏي گندرفپ،    .َ ُمٿان پٿر پڑ  وچ تي אن אيمان آ،  َ َאڳتي سوري سڎ،    .وچ تي ويچاري  چرغا، چيتا، ويلڑא،  چوڌאري چاري،    .َ َ َوچ تي جيون جستجو،  ُ َپٺتي کاهي ـــ کڎ  ِ   …………    .َپويان كاري كوڀ  אڳتي تاڻيو كونڌرو،  َسامهون ويجهي سوڀ،      .َ
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  مارא سانڀارو   
َمارو ٿي ويا مڑهه  آمر אن کان ئي אڳي،  ڳريو تنهنجو ڳڑهه،    .مارא سانڀارو  صديون گذريون آسري،  ،“وريا وאهارو”   ِپوڄو پير ۽ مير کي،  و،ِنكتو نتيج    .ُ َ ُ َپاتو پتيجو  َ َ                ……………    .ِدهه دهه ٿي دאغي  ِنتيجو نكتو אهو،  ُڀون نه ٿي باغي،    .ُ
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  ٹيڑو
  ،گها ُكسندي پنهنجي كات سان،  گھڑيون كند  ُهن جي لئه هس     !بروٹس جا ڀا َولهه سمهڻ وאرא  پاپي، مون کي ياد پيا،  !ُאو ساڙو پارא    .ٿيندو ٿي ويس ديس  سمجهيائين ٿي ديهه پر،  ،‘كيس’ُ َساڳا سن جا گهاو  تاريخن ي ڏئي ويا،  َورهاڱي جا وאو،    .طعنا تون ڌאرאن  آيم تحفي طور ٿي،  آرאن ۽ پارאن،    .ِ   .برف جون ناديون  ُشرفا پنهنجي شهر جا،  ٿيون تعديون،ِٿين     .ٹنن ۾ تولو  ِڀيٹن برهماند سان،  ڌرتي جو گولو،    .مجبوريون אڀريون  منهنجون ۽ تنهنجون وري،  مغروريون אڏريون،    .َ
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ُجهورين جي ٹرئفك جئين،  پيڑون، لنگهڻو پيٹ،   َتنهنجو پريت ـــــ پنو،    .شگر مل جو گيٹ  َ َسهڻو سج ـــــ ونو  پائر ـــــــ روپو موهڻو،  ُ   فكرن ۾ ڦڑڦوٽ،    .ڀونگن کي ڀونگا  ِكوٺن کي كوٺا مٺا،  بنگلن کي بنگال،    .شهيدن جي سنڌ  يارو هاڻي ٿي پئي،  بزرگن جي سنڌ،    !گھوڙא ڙي گھوڙא  صدي ويهين، سنڌ ۾ ــــــ  گوليون ٹاكوڙא،    !شاعر، هيڎي هوڏ  بيٺو بچا بند ڏين،  ٻوڏن مٿان ٻوڏ،    .چيئر ڙي چيئر  אت ۾،وڏيري جي و  فائول يا فيئر،    .ُگهورون گليلي  ڳوڙها گليال لڳن،  !رو نه אربيلي    .ّ
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ِنوٽ نه سنڌو نيڻ،    !ماري ميڻ كجن  ُڏنگا، ڏאڍא جي هجن،  ديسي سيڻ كجن،      .بدبو ۾ خوشبو  خوشبو ۾ بدبو هئي،  ُکوليم جڳ جي خور،    .کڻ تيليون چڻنگائي  ري چوي،ڏيهه سڄو ڏيا  !ڇڎ ڀنڀٹ ڀائي  !ُچونگر چنيسر  دولھ دودي ــــ ديس ۾،  ٹيپو ۽ جعفر،    !ڇيرون ٿو ڇيڑين  كڑكي كاتي كنڌ تي،  !ُوאڇون ٿو ٹيڑين    .پروאنو نه پچي  جلي جان نه شمع جي،  !אهڑو אزم אچي    .ملي موٽ مهور  كوٺيون جنهن کي قرب مان،  چنئري چور پچور،    .جيڎهن كيڎهن ڦوٽ   جي،كانهي ٻولي جي ّسيرאندي کان سپ ٿئي،  ُ َ  
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ُوאت پٹيا وאري ستا،  تنبورو تڻ تڻ،    .ُکنيم قاتل كند  جڎهن دشمن سامهان،  ُكهڑي موسم مند،    .پيرאندي کان پيڻ                                                     .ڏنگيا ها هڻ کڻ  َ
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    ،جهريل جيئڑو،  سيارو كڑكي سي ُجھوپي  ۽ ڌي جي ويل،    .َٿڑكي ما وאس  ِهن ويلي وڻكار تون،  !َאو منهنجا אحساس    .ُאيڎو مون کي چاهه  جيڎو تو کي چاهه آ،  سكايون ڇو ساهه،    .رאنڀوٹا، جهاٹا  ڊوڙيا ڇورא شهر جا،  ُكوכ، لغڑ كاٹا،    . پيا ڏئونكاپچن  ڇوري هكلي جهارپئي،  جهولي جا جهئونكا،    .كانڈيرא، رאبيل  باغيچي ۾ گڎ رئن،  ڀيڄ ڀني َكاڇي ڏنا كن  كهسار كا،كوכ كئي   َگاڏي پهتي سن،    .چنئرن پاسي چيخ  چونڈن ڦٹيون پوڙهيون،  ويڌن جي تاريخ،    .َوڍجڻ کان پو.    
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ِڍنڍ وڏيري درگهه،    .ٹهندي ٹٹيهر  خاموشي جي خوف کان،  ٻولي كئي ٻيهر،    .چوٿون جهومي چيٹ  چانڈوكي جي شوق ۾،  ُٻيلو، كيٹي، ٻيٹ،    !ُگهورون گليلي  تو كيئن چاتيون طوطڑي،  چهرو چنبيلي، ِٻار جي منهن ۾ بنڈ،    .ٻهكن بيٺا ٻگھ  َبندوقن ۾ بدكون،  َ ِٻڎيون كيئليون كئي  هينئر تنهنجي وهنجندي،  َكاكل تو کي پئي،    .َجهل منهنجا جذبا  سانڍيان پنهنجي ساهه سان،  مون کي ڏي جلوא،    .ِسي چوي ته سي  گرمي چئي گرمي چوאن،  جاني אڳيان جي،    .ننڍڙي آئي ننڈ  ُي ۾ جاڳي جوجكي،ج  ُ   ُאوتي پاڻي تيل،    .ُ
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َڇا جا وڇون، سپ؟    .ُننڍڙو کيلکيڎيو   طرحين طرحين ترورא، َ َوهڑي وא لك ڇپ  ُكاري رאت كڎڻ وڻي،  ِ َڳوري گاهه ڀري،    !ِ َ  ٻڌرאئجان وڏو بيمار،    .هر هرڳنڍ ڍري  !ِڇورא هي ِترس אتي، ڏيکار  چوڙيگر هوكو ڏنو،  ڀا!    ،ويهارو کن ورهيه كي،  شهر وڄي شرنا  َאندر گهر אڌ ـــــ אڌ  عكس אتان ئي وٺ،  گهٹيون، در گدگد،    .دل ٹوٹا ٹوٹا  ُمركان زوري مان ميان،  تكڑא وٺ فوٹا،    .پڄري پئي سينڌي  אر ۽ ــــــمهكي الل كنو  مکجي پئي ميندي،    !پٺتي وقت ورא َ.          
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ُאڏريو پاريهر،   ُكنڍي ۾ كرڙي  شايد كا ڦاٿي אچي،  ُلهر هڻي کرڙي،    .ُאکيون مهري ۾  !وڌو دאڻن، هو ته ڏس  مٿو אکري ۾،    .ّڇٹيم ٻيلي ٻج  وڏي جيڎي ٻوڏ ۾،گ  ّساکي مٿان سج،    .ڦريرو ڦڑكي  ُڦاٹي ڦوندא ٿيو مگر،  אوٿر وڄ كڑكي،    .ُאلريو كاريهر  آکيري ڏي پيو אچي،  َ ِخوشبو ۾ کٹ ڦٹ،    .ُ ِپٹكو الهي پٹ  ڀورא ڀنئرא وא وٽ،  ِ       .ُجو جون جوڳاڻيون  ڑو رنگيون ٹكريون،گي  !وو هي ويڳاڻيون    !ڀيڑين ٿي بڑڇي  ُكوكي، من جي كک ۾،  !אو كاري كڻڇي    .َ
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َچچڑ كانو پٹين، َمينهون، ٻٻر ڇانو ۾،  ِ ِكيئون كيئون ٻوڙ ۾،  !ڀاڄي کڻ ڀاتي    .نيڻ کڻي ٻوٹين  َ ِسركي وڏي سرنگهه پئي،  ن،جهركين ۾ چين چي    .دونالي بندوق  هي ڄڀ بعضي بعضي،  ِهيرن جي صندوق،    .َروون אکيون لک  אڏريو אٹكن אک ۾،  ُهلكا ككرא، كک،    .كاكڑي كاتي  ِ ِڳٹ ڳٹ گوري روبرو،  هر دل ۾ هلچل،    .خاشا يا رא شا  אکين تي سهڻا سڀئي،  ڇو، سو ڏسيان ڇا،    .كٻرين ۾ ٹين ٹين  ِ         .ساڙهي جي کيچل  ڇاتي، كلهن، چيله سان،  אسان سان אكل،    .پيئي پئي بوتل  ُ
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ُڇلكي چلكي وچ پيو،  ُبت ڌوتل پوتل،    .ارڄڻ ته لٿو אوت  مس مس منزل كئي אچي ـــــ  ڀاڻن تي ڀوتار،   ِ ِ َهيڎي هئونس هوאڙ ڙي  وريو آهي وא،    !!وڄ دهالري وڄ  عاشورو يا عيد ٿئي،  جيكي آ سو אڄ،    .ِپيچي پئي بوتل  ُ َ!  ُساڳيو ناهه هڳا.  ………                                    
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ِچئه چئه، אڃا אنهي کان وڌ ڇا چٹو هجي  ڻهن جو موڳا ليکك، تو کان مطالبو ــــــما  چولو ته ناهي پايون، ڇو چوسٹو هجي؟                     ………    ! پنهنجي پر ۾ ميان لکانتارخ ٿو مان  شايد هي قطعو ــــ قطعو تحريك ٿي پوي ــــــــ  ڇاهي رکيو لکڻ ۾ ڇا لئي ٿو مان لکان؟  ………    .ِبي روز ناد بدلي ٿو بينسري سکي  تون بحث ڇا كرين ٿو ڄڻ منٿ ٿو كرين،  !هو رجز ڇا لکي ٿو ڄڻ گيت ٿو لکي  ………    !ُكهڑي خبر ته گهٹ ۾ طوفان كو هجي  يتو ٿو אوچتو ــــــــجيئن جهنگ مان אٿي پئي چ  “אخبار جي אدب تي אيمان ڇو هجي؟”  ………    .باشي جي تات آهي ته طوطو نه ٿو وڻي  אي دوست، دور دور ۾ ڦيرو ضرور آ ــــــ  ِكاتي جي بات آهي ته قطعو نه ٿو وڻي،  ………    !ِ



  אستاد بخاري www.sindhlibrary.com هي گجرא هي گوال

 65 

ُديوאر ٿي نه بيهي، كوكي، كڇي ضرور،  ………    .رومال ۾ لكائي تحفو ڏبو ضرور  هي كو نئون طريقو ناهي جو ڇركجي ـــــ  ُلفظن جي ور وكڑ ۾ نكتو ڏبو ضرور،     ُهن بردبار ڀئن ۾ كو زلزلو به آ  بيروت کان بڑودא هر شهر کي خبر آ ـــــــ  َسنسار جي سهپ جو هك سلسلو به آ،  ………    !توڙي پڄي نه كنهن سان تڑپي لڇي ضرور  َمظلوم لئه به شرط آ، پٿر نه كو هجي ــــ  ُ ِ.    ………                                    



  אستاد بخاري www.sindhlibrary.com هي گجرא هي گوال

 66 

ِمينهن وسي ويا، پيا ٿا چئنا كا ٹم ٹم كن،  ………    .אو يار، بخاري אئين אڄكلھه آهي  بازאر، جمعي روز جيئن ويرאني ـــــــــــ  َدريا، سر جهول ۾ لهكيل آهي،  ………    .ديدאر جي درياهه ۾ تاساري  אستاد بخاري جي אها دل هوند ــــــ  تو آهي ڏٺي سمنڈ ۾ ٻيٹاري؟ ِ ِكهڑ אجهي ويا، باقي ٹانڈא ٹم ٹم كن  ِאو جوڀن، אستاد بخاري سان ملندين؟  ِ ِ ُ.    ………                                        
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َكڑو ساگر אٿي، تر تي مٺي برسات برسي ويو،  ……    .ِملڻ مون سان گهرو منهنجو אرאدو، عزم دهرאيو  نه ٿو پيغامبر قائم رهي، پيغام دאئم آ ـــــــ  كايو،ٻڌڻ کان دل پليو يارو، پڑهڻ سان ديد אٹ   ِ َ                             ……    .عظيم אستاد آهي، مان خسيس آهيان  غلط فهمي جي گنجائش نه رهجي كا ــــــــــ  نه مان نازכ نه مان عمدو نفيس آهيان،  ……    .אوهان ويٺا ته آهيو دوست منهنجي ديد ۾ دل ۾  ُאهو ڇو ٿا هڻو אيڎو وڏو אلزאم ۽ منهن تي ــــ  “! يارن جي محفل ۾بخاري، غير حاضر ٿو رهين”  ……    .ِگالبي باغ چاهت ۾ چكي، خوشبو بنجي ويو  بخاري تنهنجي محفل ۾ مٹائي جوڻ جهومي پيو ـــ  ُ
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ُپر مينهن کانسوא ٿر مرندو ته ناهي جاني  אبتر کان آهي ٿيندو ويندو وڌيك אبتر ــــــ  تو کانسوא به منهنجي گذري ٿي زندگاني،  ……    .جو‘ عنات’ُאوندهه ۾ אنتظام لٹي ويو 1  ڌوڙ ويو وڏي،אنبوهه جي אکين ۾ وجهي   هك ڏينهن אهڑو وא گهليو وאهيات جو،  ……    .ُكهسار جي چوٹي تي چڑهي پو به ٻڎي ويس  هك ڏينهن جڎهن موت אچي هوڏ ڇڎאئي ـــ  ُهك عمر سڄي سمنڈ جي لهرن تي كڎي ويس،  ……    .مون کي وري به ماڻهو تي אعتبار هو  آكاس جي گوאهي، سنسار جو قسم،   אعتبار هو،אنسان خود بالشك بي                 ……    .ار جو پٿر ٿو لڳيُبي درد کان ڀلك  َكو درد پڑهي شعر ٿو ديوאنو ٿي،  هي بزم ته بازאر جو ڌمچر ٿو لڳي،  ……    .َ
                                                 

  .شاهه عنايت جهوכ وאرو:  عنات 1
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َمان کيت به ناهيان جو بکو تر کائي،  ……    !مان ليک فقط ليک پڑهي كو مون کي  ُبازאر به ناهيان جو گهمي كو پيارو،  مان ڏيک به ناهيان جو ڏسي كو مونکي،   ُبرسات به ناهيان جو אڃو تر پيئي ـــــ  ُ َ َڇا گوڙ آ كن كن ۾، ڇا ڌوڙ آ تن تن تي  آ،ِهن شهر جو چئونكن تي ڄڻ الل جو ميلو   ……    .ُكو باب چريو ناهي، گمڀير אسين آهيون  ُتاريخ جي سيني تي كئين نانگ سري پيا پر ـــــــ  ڇو زهر زماني سان ڄڻ، کير אسين آهيون،  ……    !אستاد مري كيڎو ٿو شرمائي  َکل، پوت نه ٿيندي جو אگهاڙو پائي ـــــــ   به ناهي كو بکارو کائي،دل، کاڄ  ……    !مان دאنهن رڳو دאنهن، كو ئي ورنائي  ُ ُ ُ                   ……    .َهن دور جي محشر ۾ هر شخص אكيلو آ  !َ
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                  ……    !دلڑي ته ڇا אسان جي ڌرتي ڌڏي ٿي پئي  אنسان ذאت كاٿي؟ א آ كٿي؟  ُلولي ته ڇا אباڻي ٻولي ٻڎي ٿي پئي،  ……    .كچو درياهه ٻوڙيو آهه ۽ درياهه جوڙيو آهه  ي پير کوڙيو آ ــــَאنهي ئي عشق جي ڀر تي بخار  برאبر אنگ אنگ אستاد جو عشق ئي אکوڙيو آ،  ……    .ُאسان كهرאم شاهد آ، ته پئي كوكاريو آهي  َאوهان جي ڌيان جي كن کي وكڑيو رאڳ ويٺو آ ــ  َپتو پهڻن کي كهڑو، گاج پئي گجكاريو آهي،  ……    .אنسان جي آوאز کي زنجير ٻڌن ٿا  ُا نادאن نه پر جهونا دאنا،هن ديس ج  َتدبير جي طوفان کي تقدير ٻڌن ٿا،  ……    ِكا كا نه ملي ورندي هي شهر هو صحرא هو؟  حسرت ٿي رڳو אڏري مايوس مهانڈن مان ــــ  هر شعر جو وאكا هو، ڄڻ وא جا جهئونكا هو،  
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َتقدير مون مڃي نه ٿي، تدبير ٿي نه ٿي،  ……    !نيا گهمسان ٿي ٿئيگهٻرאئجو نه، د  !پختو شعور رکجو نئين دور جا جوאنو  گمڀير وאچ تڑپي، طوفان ٿي ٿئي،       ِجيكي ثوאب تن جا سهڻا صال مليا ـــــ  !جو كجهه كري سگهو ٿا، دنيا، كريون ته ٿا  ……    .ُتسليم ٿو كريان אها تحرير ٿي نه ٿي  هٿ موسوي ۽ كلك، كال مائو جي هجي ـــــــ  ِ ُکوٹيون پهاڙ ٿا ۽ نكري كئو پوي ٿو  كوشش جي كم نگاهي يا ڀاڳ جي تباهي ــــ  ُ אهو ٿئي ٿو،2چونڈيون جو هوشو، نائو  ……    .ڏوهن جا ڏنڈ ڀرڻا آهن، ڀريون ته ٿا  ُ ِ.    ……  ثابتي ملي ٿي،3نيرو مان هي جو روم ڀل جلي پيو پر بينسري وڄي پئي  ّذאتي אنانيت ۾ كو אيترو مزو آ،   جي زندگي.    ……        
                                                 

  .نائومل، سنڌ جي غدאر ڏאنهن אشارو:  نائو 2
  .روم جي بادشاهه ڏאنهن אشارو  3
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ُکلي جو خير ڏنائين، ضمير تڑپي پيو،  ……    .ِضرور گهنڈ وڳو جو زنجير جاڳي پيا  عمل جو رد ـــ عمل دوستو אٹل آهجي،  ير جاڳي پيا، كئي ۽ فق4‘ُكور’אمير    ُڇهي طبيب جي هٿ کي لڇي ويس ڇو جو ــــــ  ِ ِدٻا دور نئين جو ۽ تئونکرو ته ڏسو  ُڦٹي نه پرهه אڃا پر مزور جاڳي پيو،  ……    .کنئين كماڻ شكاري، شكار جاڳي پيو  ِنئين حس جو ــــــَڏسو كمال نئين دور جي   خزאن خيال پچايو، بهار جاڳي پيو،  ……    .ملم ۾ لوڻ مليل هو سو جهير تڑپي پيو  ُ ُهن ديس ۾ ٻڌאن ٿو س  :مون پوک کان پڇيو ۽ تڑپي چيو كڑئي  ِڇا هت به قوم جهڑي مخلوق كا رهي ٿي؟  ……    .شعور کان به אڳي الشعور جاڳي پيو  !َ             ……    .نڌو ندي وهي ٿيِ
                                                 

ُكور، كور كور كرڻ؛ كتن کي سڎڻ  4 ُ ُ.  



  אستاد بخاري www.sindhlibrary.com هي گجرא هي گوال

 73 

َڀانيان ٿو ڀٹ ڌڻي جو ميڑو متو ته هو، ِکلنديون ته گهڻيون خلقون، هينئن   ِشك مون کي אچي پيو آ، هن قوم جي كرمن تي ــ  ُאستاد، وتين ٿو تون، بازאر ۾ ڇو رئندو؟  ……    .ڇو ميڑ ڇڑوڇڑ ٿيو، مون کي پتو ته هو  אوٿر وڏو אٿي پيو ڇو هو ڳڑو لڳو ــــــ  ِ ُرت نه كو رئندوِ ُאيوאن ستا هوندא، دאالن ستا هوندא،  ……    !َ                     ……    .تون ڇو ٹپي جهلين ٿو، پرڀات جي نموني  مان ڏينهن ٿي مهاڏو אنڌير سان ڏيان ٿو ــــ   ٿو پکيڑي אڌ رאت جي نموني،هو אنڌ  ……    َعباس کان ۽ جيئري كيئن ٿا علم کسيو؟  شك ٿو پوي ته آهيو لشكر يزيد جو ــــــ  !مون کان رقيب منهنجا ڇو ٿا قلم کسيو  ……    ُאحساس ستا هوندא؟ אرمان ستا هوندא؟  بي چين بخاري کي برباد ٻڌאئي كو ـــــ  ُ
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ِهن ديس جا حكيمو، ه  ……    .كجھه پنهنجو آ قصور ته كجھ آس پاس جو  نئين نسل کي ميار ڏيڻ کان אڳي مڃان ـــــ  َخانو خرאب ٿي ويو אڄكلھه جي آس جو،   ُكيڎو نه لذيذ آهي، مرכ ـــــ چمي جو ميل  كيئن بار لکيو آ مون بلك چکيو پڻ آ ــــ  !تو كڎهن ڏٺو آهي، شرم ـــــ خوشي جو ميل  ……    !ّآوאز، روپ، خوشبو، لذت، مزو غضب جو  ان، نكري نه ٿو رڳن مان،ِنکڑي نه ٿو אکين م  ميالپ پهرئين ماڻيو אيڎو مزو غضب جو،  ……    .خدא گوאهه ته منهنجو گوאهه تڑپي پيو  ُڏٺو ته كنهن به نه مون کي ٻئي سوא هن جي،  گناهه אهڑو كيم جو گناهه تڑپي پيو،  ……    .هر صبح وאقعو آ، هر شام حادثو  هر روز ڊوڙ ڊوڙאن، אيڎي ته تيز ٿئي پئي،  !ن دور ڏي ڏسوِ ُ!    ……                  
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ُאڄ جو لٹين لٹي وڃ،   אڄ موج كر بکارא، אڄ وڃ ڍئي رڄي،                                         ……    .ُبجلي جي بو אيندي آ  ُبادل شرف جي بت مان ـــــ  موسم عجيب ٿيندي آ،  ……    .دنيا جي ٻوٿ تي دאنگي  خود آدمي گهمائي ٿو ــــ  هر حد وڃي ٿي אورאنگهي،  ………    .مان ٿي ٿيس لڄي: دل کي متان چوين پو  موقعو مليو به آهي ـــــــُ
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  .پورو ٿيو      ……    .אسٹار ـــــ وאر سيناگرڻ  אنسان پاڻ نكتو آ ـــــ  زهري جون زينتون ماڻڻ،  ……    .وٽ سان چپجيُٻوٹو ٿو ب  زبري جي ظلم جاهل سان ـــ  ِאڀري جو علم ٿو چٿجي،  ……    .پاڇو אٿيو چنيسر جو  پٹكو ٻڌي ڇڳيرאڻو ـــــــ  چوغو ڍكي ڏهيسر جو،  ……    .ڀاڳو جي وאڇ تي گودو5  ٻاگھي بزאر ۾، گهو گهو ــــ  َنئين دور جو نئون دودو،  ……    .ڀيال جو ٿي پيا ڀونگر  َڏكندي ڏٺي אٿم ڌرتي ــــ  ُجهكندي ڏٺا אٿم ڏونگر،      
                                                 

5 َڳو ڀان ڀٹ، شاعرڀا:  ڀاڳو.  


